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So met die oplees oor plek-
ke om te besoek, sien ek 
’n stukkie oor die Smul-
paap-pryse wat vroeg in 

Maart toegeken is. 
Smulpaap is deur die sjef 

Francois Ferreira en die kosken-
ner Ann Hadley begin en wys se-
dert 2012 die top-eetplekke aan. 

Vanjaar is 23 wenners aange-
wys, onder meer op De Rust, Ca-
litzdorp, Barrydale en Montagu.

Ons besluit om vir spys en 
drank die pryse te volg om te 
verseker ons kry die beste uit 
die ervaring.

Café Brulé daar op die 
Queens-hotel op Oudtshoorn se 
stoep, is vanjaar vir die vyfde 
jaar ’n pryswenner. Dit is een 
van ons gunsteling-ontbytplekke 
en daar is baie om te sien en te 
proe, maar ons stop vir die kaas-
koek en ’n romerige cappuccino.

Op pad die dorp uit, in die rig-
ting van Calitzdorp, gaan loer 
ons gou by Grundheim-wyne in.

Ses geslagte boer sedert 1858 
hier. Ons koop al jare graag Dys 
Grundling se potketel-brande-
wyn en boegoebrandewyn, maar 
die afgelope jaar of wat laat kom 
ons ook jenewer saam met enige 
denkbare geleentheid uit die Ka-
roo. 

Ons is mal oor die Black 
Mountain Karoo-jenewer, maar 
die nuwe Flora en Naartjie is 
net so heerlik.

Dys neem ons na die stookke-
tel, waar ons Andries (Jan) Goli-
ath, die amptelike stoker, ont-
moet, en oupa Danie kom skud 
ook hand.

Eet en drink met die R62 langs
Ons mae grom en ons volgende 
stilhouplek is Stoepsit@Boplaas, 
waar ons smul aan burgers met 
’n glas Boplaas Tinta Barocca. 
Stoepsit het Smulpaap se Bub-
bling Under-kategorie gewen.

Ons gaan kyk in die kelder na 
die nuwe stookketel, die Falcon. 
Dit is dieselfde dag geïnstalleer  
waarop Elon Musk die Falcon-
vuurpyl laat afvuur het, hoor ek 
by Rozanne Nel, een van die 
Nels se drie kinders. 

Langsaan staan die plaas se ou 
staatmakerketel, bekend as Ou-
pa Danie. 

“Hy het toentertyd toe die 
KWV stookketels vernietig het, 
onderhandel en mooi gevra dat 
hulle nie die ketel moet vernie-
tig nie,” vertel sy.

Ons koop ook portstyl-wyne 
vir die winter, want die land-

goed is nie verniet die portstyl-
kampioen van die land nie, voor-
dat ons aanskuif na nog ’n wen-
ner, De Krans Bistro, waar ons 
’n hele boks wyn koop. 

Tussen Louis van der Riet en 
Boets Nel, eienaar van De 
Krans, se wynmaakvaardighede 
kan jy omtrent jou hele wynrak 
vol verskillende style pak.

Die Joubert-Tradauw Alfresco 
Deli, nog ’n wenner onder die 
plaas-eetplekke, is ’n heeldag-
kuierplek. Ons doen eers die 

wynproe in die horingoue wyn-
proelokaal, wat blykbaar die 
voormanhuis van die destydse 
De Villiers-familie was, voordat 
ons omstap na die deli. 

’n Vuurtjie brand in die kag-
gel en die Italiaanse en Franse 
musiek wat deur die restaurant 
dartel, laat voel jou of jy iewers 
op ’n Mediterreense plaas sit.

Ons bestel Beate Joubert se 
R62 Platter met sy varsgebakte 
brode, patees, geroosterde groen-
te, tapenade, hoemoes, spanako-

pita en volstruisvleis met vele 
geure en kinkels by.

Meyer Joubert, eienaar en 
wynmaker, kom gesels ’n bietjie 
oor wynmaak en skink vir ons 
sy R62-versnit, maar kort-kort 
wil iemand iets vra oor sy be-
kroonde wyn en hy moet gaan 
geselsies maak. 

“Hierdie is ’n baie lekker 
plaas; daar is altyd iewers dra-
ma!” vertel hy, maar lag tog te 
lekker oor die kamma-dilemma.

Hy en Beate is mens-mense en 

almal korswel en wil ’n bietjie 
langer by hulle vertoef. 

Hy sê die R62 is sy crowd plea-
ser, maar die wyn se kompleksi-
teit maak dit ideaal vir veroude-
ring. 

Die wynetikette is skoon, ge-
stroop van oordaad, maar daar 
is geen tekort aan simboliek nie. 
Dit verwys na die R62-roete wat 
internasionaal bekend is, maar 
die unfiltered verwys nie net na 
die wyn nie, maar ook na Suid-
Afrika se unieke bevolking, ver-
duidelik hy.

“Ek maak graag liniêre wyne. 
Ons skaliegrond, later oestyd, 
warm dae en kouer nagte ver-
oorsaak stadige rypwording en 
dis duidelik in ons wyn te proe,” 
vertel Meyer.

Ons is in vervoering oor die 
vars groente en kruie in Beate  
se tuin en sy gee ons sommer 
twee reuse-eiervrugte saam huis 
toe. Ons is lui toe ons wegry 
daar, maar dis nie net ons mae 
wat vol is nie, ons harte is ook 
gevul met die gulheid van die 
paartjie. 

Geskiedenis en meer op Barrydale
Ons gaan ’n bietjie skuinslê voor 
die Karootjoppies en ouma se 
soetpatat wat die sjef Derek Lo-
we by die Karoo Art-hotel vir 
ons berei. Die hotel spog ook 
met ’n Smulpaap-bordjie by die 
voordeur en Derek het al tot op 
die eiland St Helena en op La 
Provence-wynlandgoedere ge-
werk. Die hotel is deel van die 
SA Sjefsvereniging en die inter-
nasionale Chaîne des Rôtisseurs.

Vir aandete kan jy enige van 
die kostuums by ontvangs aan-
trek en dis lekker pret om te 
sien wie se baldadige valle of 
groot moue eerder ’n frustrasie 
as vreugde is as hulle sukkel om 
te eet!

Vir Saterdagoggend het ons 
die geskiedkundige wandeltoer 
saam met Leslie Howard, geskie-
denisliefhebber en skrywer, be-
spreek. 

Sy vertel dat Barrydale in 1880 
gestig is en dat daar nie seker-
heid is oor die datum wanneer 
die hotel gebou is nie, maar dit 
moet kort daarna wees. “Die oor-
spronklike gebou het ’n plat fa-
sade gehad; geen boonste verdie-
ping of stoep nie.”

Die Boerekryger Gideon 
Scheepers het tydens die Anglo-
Boereoorlog hier aangedoen en 
nie net die winkels beroof vir 
nuwe klere nie, maar ook by die 
hotel gebad en geskeer en goed 
geëet voordat hy verder gaan 
veg het, sê sy. 

Ek glo die goed-eet-gedeelte!
“Die hotel was in die middel-

1900’s die sosiale hart van die 
dorp. Hier het families kom ont-
span en eet. Ná die Tweede Wê-
reldoorlog het twee Fullard-sus-
ters die hotel besit. Hulle was 
regte partytjie-meisies en een 
het die klavier gespeel. Daar was 
baie musiek en partytjies by die 

MARYKE ROBERTS
@marykeroberts

Ons stap by die pragtige NG kerk verby, maar Leslie Howard vertel dat dit nie die eerste op Barrydale was nie. 
Foto: CLIFFORD ROBERTS

Langnaweke is vir ontgin en waar beter as die Klein-Karoo, veral as dit om Roete 62 
kan gebeur. As jy jouself dié winterskoolvakansie in die Kaap bevind, gaan maak gerus 
’n smulpaap-draai in dié geweste.

Smulpaap deur die Klein-Karoo
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) Roete 62 is ’n wonderlike roete om vir ’n paar dae 
te ry, by oulike winkels en restaurantjies te vertoef en 
sommer jou wynkelder aan te vul. Dit strek van Kaap-
stad via Oudtshoorn en die Langkloof tot Port Eliza-
beth en is ’n lekker alternatief vir die N2.
) Vir lekker Karoo-gasvryheid, bespreek by die Karoo 
Art-hotel by 087 095 0649 of reservations@karooar-
thotel.co.za of besoek die webwerf karooartho-
tel.co.za. 
) Moenie die Klein-Karoo-wynroete misloop as jy reis 
nie. Dit strek van Montagu tot by Herold en is die 
land se mees oostelike wynroete. Daar is 20 lede. Be-
soek kleinkaroowines.co.za vir inligting.

Kitsfeite

Die kaaskoek van Ca-
fé Brulé op die 
Queens-hotel op 
Oudtshoorn se stoep 
is die beste in dié ge-
weste. Patrick Wind-
vogel dra met ’n 
groot glimlag groot 
hompe aan.

Die oue en die nuwe: Die stookketels op Boplaas Familiewin-
gerde maak voortreflike spiritus en hul jenewer, brandewyn 
en whiskey is lekker huis-toe-neem-drinkgoed. Die oue is 
Oupa Danie en die nuwe is Die Falcon.

Ons lieflike bord lekkernye by die Joubert-Tradauw Alfresco Deli.

By Grundheim-wyne buite Oudtshoorn koop ek nie net hul 
nuwe Naakte Nartjie-jenewer nie, maar ontmoet sommer al 
die karakters wat van die plaas ’n moet-stop-plek maak. 
Van links is Andries (Jan) Goliath, stookmeester, en Dys en 
oupa Danie Grundling.

Cleo Festus met ons melkskom-
mels by Diesel & Crème op Barry-
dale.

Die wyne wat by Joubert-Tradauw-kelder geproe en gekoop kan word.

hotel.”
Ons stap by die pragtige NG 

kerk verby en Leslie vertel dit 
was nie die eerste NG kerk op 
die dorp nie. Die eerste kerk was 
aan die anderkant van die dorp 
en was ook intussen ’n sending-
kerk en later ’n droog- en stoor-
plek vir droëvrugte.

Dit het baie verwaarloos ge-
raak, maar Brendan en Stepha-
nie Botha het die afgelope tien 
jaar die kerk stukkie vir stukkie 
gerestoureer en toe ook die oor-
spronklike pastorie aangedurf. 
Vandag woon hulle in die pasto-
rie en die kerkie word vir gesel-
lighede soos troues gebruik. Die 
ou koetsiershuisie is die witte-
brood-suite.

Sy wys ons die gebou wat nou 
die Tradouw Guest House is en 
vertel dat dit in die vroeë 1900’s 
’n seunskoshuis was. “Hulle was 
ontstoke dat hulle saans in die 
donker by kerslig moes leer, 
maar dat die pastorie krag ge-
had het. Daar is toe ’n lang elek-
triese verlengkoord aangelê so-
dat die seuns ook by elektriese 
ligte kon studeer.”

Ons stap tot by die hoek van 
die dorp, waar die name Van 
Coller- en Van Riebeeckstraat by 
die oorblyfsels van ’n ou klip-
muurtjie uit 1877 pryk. 

Leslie sê die Van Collers het 
destyds die hele vallei besit en 
skenk toe grond aan die dorp op 
voorwaarde dat ’n skool, kerk en 
leivoor gebou sal word. ’n Flore-
rende dorp het ontstaan. Brig.  
Van Coller woon steeds op die 
hoek van dié strate.

Ons hoor interessanthede oor 
die verskillende Karoostyl-huise 
en sien die Sendingkerkie se 
piepklein konsistorie en ou bio-
bliotekie.

By die hotel hoor ons van die 
groot kelder onder die hotel 
waar brandewyn en wyn destyds 
gestoor is en ek vra hoekom die 
hotel se lekker kuierkroegie die 
Anna Jordaan Bar heet. 

“Die Jordaans het destyds oor-
kant die pad gewoon in die ge-
bou wat vandag die Bistro Blues 
is. Die Magpie was hul winkel-

tjie en ek vermoed dis hoekom 
die kroegie na haar genoem is. 
Ek kan nie dink dat Anna ooit 
daar by die kroeg sou werk nie,” 
sê Leslie.

Moet-proe-melkskommels
“Dit maak nie saak waar jy eet 
nie, poeding is altyd by Diesel & 
Crème op Barrydale,” het my 
vriendin eenmaal wysneusig ge-
sê. En ek kan nie méér met haar 
saamstem nie. 

Dis nie net ’n baie lekker 
melkskommelplek nie, dis asof 
jy 60 jaar die verlede instap. Jy 
kan verlore raak in die ou emal-
je, blik en dinge van nog voor 
ons kinderdae. 

Diesel & Crème het ’n Smul-
paap-prys in die kategorie infor-
mele eetplekke gekry.

Ons sit in die venster en kyk 
hoe die motors intrek, die mense 
almal melkskommels drink en 
weer vertrek. Ons is nie haastig 
nie; die hotel is ’n fietsry ver en 
dis wat jy behoort te doen van al 
die geëet. Die hotel verskaf ouli-
ke fietse aan gaste.

Met ons wegry uit Barrydale 
maak ek ’n knoop in my sakdoek 
vir een ander wenner, The Cel-
lar-restaurant by Barrydale-kel-
der, waar jy lekker brandewyn  
en wyn met koshappies kan 
proe. 

Maar vir nou eers terugsit en 
die laaste paar dae se hemels-
heid indrink en herkou.


